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Pátka              2015. február 
 

Pátkai Pacsirta 
Az időszakosan megjelenő önkormányzati értesítő levél 

 
Kedves pátkai polgárok! 2015-ben is üdvözlöm Önöket, a megfelelő tájékoztatás érdekében február hónapban is kézhez 

kapják önkormányzati értesítőnket. Ebben a legfontosabb önkormányzati intézkedéseket és az aktuális rendezvények 

felhívásait olvashatják. Szerkesztette: Ravasz Zsoltné Rabi Dóra 
 

 

 

 

Az adótételek 2014-hez képest nem változtak. Az adókötelezettségek a következőképpen alakulnak: 

ÉPÍTMÉNYADÓ: Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. 

A nem lakás céljára szolgáló építmények (gazdasági épületek) vonatkozásában 330 Ft/m2/ év. 

A gépjármű tároló, melléképület, pince esetén 15 Ft/ m2/ év. 

Kereskedelmi egység, műhely esetén 200 m2 összterületig 110 Ft/ m2 /év. 

200 m2 összterület feletti részre 15 Ft/ m2 /év. 

Telephely: 110 Ft/ m2/ év. 

Szálláshely: 150 Ft/ m2/ év. 

 

TELEKADÓ: Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. Az adó alapja a telek m2-ben számított 

területe. A telekadó mértéke 2 Ft/ m2/év. 

 

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA: Adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén: a) magán 

személy tulajdonában lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész b) magánszemély 

tulajdonában lévő telek, valamint c) nem magánszemély tulajdonában álló lakás, bérleti joga. Adó mértéke adótárgyanként 

12. 000 Ft/ év. 

 

IDEGENFORGALMI ADÓ: Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat 

illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó 

mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft. 

 

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ:Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke, adóalap 1,7 %-a. 

Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 500 Ft. 

 

TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL: A 2014. évi talajterhelési díjat 2015. március 31-ig kell bevallani és a bevallott összeget 

befizetni. A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a polgármesteri hivatalban elérhető.  

Talajterhelési díj mértéke: 1800 Ft/ m3 

 

MEZŐŐRI JÁRULÉKRÓL: 2014. február 28-ig nyilatkozni kell a 2014-ben használt földterületekről, mezőőri járulék 

megállapításához. Nyomtatvány elérhető a polgármesteri hivatalban. Járulék mértéke: 650 Ft/ ha/ év. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Itt a farsang áll a bál! 

 

Tájékoztató az óvodás gyermekek szüleinek! 

Március 1-től az óvodai étkeztetés intézményi térítési díja napi 3-szori étkezésre vonatkoztatva bruttó 375 Ft-ra 

mérséklődik. 

 

Az ebek háromévenkénti összeírása 2015-ben újra esedékessé válik. Az összeírás pontos időpontjáról és módjáról a 

márciusi Pátkai Hírekben tájékozódhatnak. 

A Pátkai Vértesaljai Horgász Egyesület 2015. 03. 07-én 09:00 órakor tartja éves közgyűlését.  

A közgyűlés határozatképtelensége esetén az ismételt közgyűlés 2015. 03. 07-én 09:30- kor kerül megtartásra.  

( Alapszabály 7. § 2. bek. alapján)  

A fogási naplók leadási határideje 2015. 02. 28. 
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Itt a farsang áll a bál! 
Pátka Község Köznevelési és Kulturális Bizottsága Farsangi Mulatságot rendez, a Pátkai Piac Szövetkezet támogatásával. 

2015. február 21-én a Gárdonyi Géza Művelődési Házban, bohócműsor, lufi hajtogató bohóc várják az érdeklődőket.  

A rendezvényhez kapcsolódóan rajzversenyt és jelmezversenyt hirdetünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Pátkai Farsangi mulatság 2015. 02. 21. szombat 
 
13:30  Zenés megnyitó. Forralt borkóstoló, tea szendvics, sütemény mindenkinek. 
14:00  A pátkai Református Iskolások és Tanodás diákok jelmezbemutató farsangi műsora. 
14:30  Andi bohóc zenés interaktív 40 perces műsora 
15:30-tól Lufi hajtogatás Andi Bohóccal 
          Kézműves foglalkozás: Farsangi díszek, álarcok készítése, télűző Kiszebáb öltöztetése. 
16:30  Fánk sütő versenyre nevezés 12 db farsangi fánkkal, nevezési díj: 500 FT 
          Díjazás: Az első helyezett hazaviheti a Fánk Vándorkupát. Az első három helyezett értékes 

jutalomban részesül. 
16:35 Nőszirom Énekkar hagyományőrző műsora 
17:30  Fánk sütő verseny eredményhirdetése. 
17:45  Rajzverseny és jelmezverseny eredményhirdetése 
18:00  Tél-űző bábú égetése 

 

 
 

Rajzverseny: 
A rajzversenyen két kategóriában várjuk a munkákat: 
- Kézzel készült farsangi álarc 
- Rajzold le mit jelent neked a farsang 
Technikai megkötés nincs 
A rajzokat Ravasz Zsoltné Rabi Dóránál 
lehet a Pátkai Polgármesteri Hivatalban 
leadni február 18-án szerdáig.  
A díjazás több korcsoportban történik. 
Jelmezverseny: 
Minden jelmezben érkező gyermek és 
felnőtt versenyben van a legötletesebb 
jelmez kitüntető címéért. 

 

A legügyesebbek értékes ajándékokat nyernek. 

 

SULI- CSALOGATÓ 
 

Reményik Sándor Református Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola óvodai foglalkozásokat tart. 
ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOK IDŐPONTJAI: 

1. Foglalkozás 2015. február 12. csütörtök 09:00      
Helyszín: Csemetekert Óvoda 

2. Foglalkozás 2015. február 20. péntek 09:00  
Helyszín: Csemetekert Óvoda 

3. Foglalkozás 2015. március 5. csütörtök 09:00 
Helyszín: Csemetekert Óvoda 

4. Nyitott tanórák: 2015. március 12. csütörtök 08:00-
08:45 (első tanóra) 09:00-09:45 (második tanóra) 
Helyszín: Reményik Sándor Református Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Ivánka Kúria 
épülete 

5. Foglalkozás 2015. március 19. csütörtök 09:00 

Helyszín: Csemetekert Óvoda 

Sok szeretettel várnak benneteket és szüleiteket a pátkai 

iskolások és a tanító nénik! 


